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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Lokitieto on dokumentti jonkin tapahtuman toteutumisesta jonakin tiettynä hetkenä. Loki on olemassa ennalta määriteltyä
tarkoitusta varten ennalta määrätyn ajan. Lokeja ja niiden käsittelyä tarvitaan niin poikkeus- kuin normaalitilanteissakin.
Normaalitilanteissa lokeja tarvitaan toiminnan häiriöttömyyden seuraamiseen ja käytännön tilastointiin. Poikkeustilanteissa lokeja
tarvitaan tilanteen normalisointiin sekä tapahtumien osapuolten, vaikutusten laajuuden ja syiden selvittämiseen.
Lokien tuottama tieto edesauttaa järjestelmän ylläpitäjien ja käyttäjien oikeusturvan toteutumista, järjestelmän ja verkon
toiminnan optimointia sekä erilaisten tietoturva- ja muiden poikkeamien selvittämistä.
Lokien sisältö määritellään tietojärjestelmäkohtaisessa lokikortissa ja lokit voivat sisältää henkilötietoja, kuten esimerkiksi henkilön
nimen tai kirjautumistunnisteen.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön ja on julkishallinnon lakisääteinen tehtävä.
Tiedonhallintalain 17 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava, että sen tietojärjestelmien käytöstä ja niistä tehtävistä tietojen
luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot, jos tietojärjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista tai muuta kirjautumista.
Lokitietojen käyttötarkoituksena on tietojärjestelmissä olevien tietojen käytön ja luovutuksen seuranta sekä tietojärjestelmän
teknisten virheiden selvittäminen. Lokitietoja voidaan käyttää häiriötilanne-ja tietoturvaloukkausselvityksissä.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käsitellä toimeksiannon perusteella.

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme
käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oulun Digi -liikelaitos

Johtaja Tapio Matinmikko etunimi.sukunimi (at)ouka.fi 08-558410

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Sami Kettunen

Tietohallintoasiantuntija Sami Kettunen etunimi.sukunimi (at)ouka.fi 08-558410

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Marjaana Koistinen

Tietohallintoasiantuntija Marjaana Koistinen tietosuojavastaavat.digi(at)Ouka.fi 08558410

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

Käsiteltävät henkilötiedot muodostuvat tietoverkon käyttäjistä
Active Directory Käyttäjätunnus, laitteen MAC-osoite,Tietoliikenneyhteyden osoite- ja protokollatiedot
Lokitapahtuman aikaleima
Oulun kaupungin tietojärjestelmien käyttäjistä:Tietojärjestelmäkohtaisesti määriteltyjen lokikorttien mukaiset tiedot
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Säilytysajat määritellään tietojärjestelmäkohtaisissa lokikorteissa. Rikosoikeudellisen tutkintamahdollisuuksien varmistamiseksi
lokitietoja ei poisteta ennen kuin mahdollinen rikos on tutkittu
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Tieto muodostuu tietoliikennelaitteita, tietojärjestelmiä ja palveluita kuten Microsofot 365 palvelut käytettäessä.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Elisa Santa Monica Networks Oy käsittelee lokitietoja.
Tietojen luovutuksen peruste
Sopimus.
Muuten lokitietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoturvapoikkeamaa selvitettäessä tai rikoksen esitutkinnan yhteydessä Oulun
kaupungilla voi olla oikeus tai velvollisuus luovuttaa tietoja poliisille tai muulle viranomaiselle.
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Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
• oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
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